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Antalet studerande i examensinriktad utbildning 1,29
miljoner
Det totala antalet studerande i examensinriktad utbildning var 1,29 miljoner år 2018. Antalet är
oförändrat jämfört med året innan. Antalet studerande ökade inom grundskoleundervisning samt
inom yrkeshögskole- och universitetsutbildning. Inom gymnasie- och yrkesutbildning minskade
antalet studerande. Uppgifterna baserar sig på Statistikcentralens utbildningsstatistik.

Studerande i examensinriktad utbilding 2004–2018 1)

1) Uppgifterna gäller situationen 20.9 utom uppgifterna om yrkesutbildningen, som gäller kalenderåret fr.o.m. år 2013 samt uppgifterna
om utbildning som förbereder för fristående examen och uppgifterna om läroavtalsutbildning som gäller kalenderåret redan fr.o.m.
år 2004.

Statistiken över studerande och examina vid läroanstalter beskriver den examensinriktade utbildningen
som en helhet med enhetliga begrepp och klassificeringar. Statistiken innehåller uppgifter om alla
utbildningssektorer. Uppgifter i anknytning till ämnet publiceras också i statistikens databastabeller samt
på ingångssidorna till statistikgrenarna för- och grundskoleundervisning, gymnasieutbildning,
yrkesutbildning, yrkeshögskoleutbildning, universitetsutbildning och vuxenutbildning vid läroanstalter.
Utöver dessa finns det i statistiken Befolkningens utbildningsstruktur uppgifter om dem som avlagt examen
bl.a. efter kön, åldersgrupp och område.

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 28.11.2019

Utbildning 2019

http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/sv/StatFin/StatFin__kou__opiskt/?tablelist=true
http://tilastokeskus.fi/til/pop/index_sv.html
http://tilastokeskus.fi/til/lop/index_sv.html
http://tilastokeskus.fi/til/aop/index_sv.html
http://tilastokeskus.fi/til/aop/index_sv.html
http://tilastokeskus.fi/til/akop/index_sv.html
http://tilastokeskus.fi/til/yop/index_sv.html
http://tilastokeskus.fi/til/oaiop/index_sv.html
http://tilastokeskus.fi/til/vkour/index_sv.html


Innehåll

Tabeller
Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Studerande i examensinriktad utbildning efter utbildningssektor 2017 och 2018..............................3

Tabellbilaga 2. Studerande och avlagda examina i examensinriktad utbildning efter utbildningssektor och kön 2018
.....................................................................................................................................................................................3

2



Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Studerande i examensinriktad utbildning efter utbildningssektor 2017 och 2018

Förändring
2017–2018,
%

20182017Utbildningssektor

0,01 286 7031 286 123Totalt
0,7560 503556 742För-, grund- och tilläggsutbildning i grundskola

20,55 0134 160Grund- och tilläggsutbildning för vuxna

-0,3103 440103 753Gymnasieutbildning

-1,4322 296326 952Yrkesutbildning1)

0,5142 022141 254Yrkeshögskoleutbildning

0,1153 429153 262Universitetsutbildning

Uppgifterna för yrkesutbildningen är från hela kalenderåret. Uppgifterna för övriga utbildningssektorer är per den 20.9.1)

Tabellbilaga 2. Studerande och avlagda examina i examensinriktad utbildning efter utbildningssektor
och kön 2018

Avlagda
examina,
kvinnor

Avlagda
examina

Studerande,
kvinnor

StuderandeNya
studerande,
kvinnor

Nya studerande
1)

Utbildningssektor

%%%

55226 897511 286 70353285 264Totalt

4856 70149560 5034961 296
För-, grund-, och
tilläggsutbildning i grundskola

34997345 013..
Grund- och tilläggsutbildning
för vuxna

5930 87358103 4405935 482Gymnasieutbildning

5579 58851322 29652123 106Yrkesutbildning

6227 96553142 0225639 133
Yrkeshögskole-
utbildning

5830 77354153 4295726 247
Universitets-
utbildning

Exkl. nya studerande i grund- och tilläggsutbildning för vuxna.1)
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